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Företagarfrukost, BitteHilfe, 2023-01-10



Välkomna
Agenda

• Uppdatering från arbetet
• Prioriterade områden
• Avslutning/sammanfattning







Syftet med strategi

• Lyfta fram de områden som ska prioriteras inom
näringslivsutveckling i Essunga kommun de kommande fyra
åren. 

• Vägleda politiska beslut och prioriteringar, och även
förvaltningarnas arbete.



Prioriterade områden

• Attraktionskraft
• Samhällsplanering
• Kompetensförsörjning
• Nyföretagande och entreprenörsskap



Attraktionskraft
Insatser:
• Tillhandahålla attraktiva boendemiljöer och varierat bostadsutbud
• Främja besöksnäring där kommunen har goda förutsättningar
• Samverka med näringslivsaktörer i syfte att stärka service och handel i 

centrum
• Öka tillgång till parker, naturområden och vattennära miljöer vid Nossan
• Effektivt kommunicera fördelarna med Essunga kommun och Nossebro

tätort



Attraktionskraft
Önskade effekter:
• Fler invånare
• Fler besökare - turister, tjänsteresande, jobbpendlare - som stannar längre
• Fler arbetstillfällen
• Ökade markvärden och större investeringsvilja i kommunen



Samhällsbyggnad

Prioriterade insatser: 

• Verka för goda förbindelser inom kommunen och till större orter i regionen

• Förbereda för framtidens behov av energiförsörjning och fossilfri infrastruktur

• Tillhandahålla attraktiv mark för expansion och nyetableringar

• Prioritera etableringar av välskötta företag som skapar arbetstillfällen

• Skapa förutsättningar för centrumutveckling i Nossebro



Samhällsbyggnad

Önskade effekter:

• Det är attraktivt att driva och etablera företag i kommunen

• Ett levande centrum med tillgängliga mötesplatser

• En hållbar energiförsörjning som tillgodoser näringslivets
behov



Kompetensförsörjning

Prioriterade insatser:
• Samverkan med utbildningsväsendet för att skapa utbildningar på gymnasie- och 

eftergymnasial som matchar näringslivets behov

• Etablera nära samarbete mellan skola och näringsliv

• Sträva efter att fler slutför grundskola och gymnasieutbildning

• Utveckla kommunens arbetsmarknadsenhet för att möta företagens behov



Kompetensförsörjning

Önskade effekter:

• God tillgång till arbetskraft som matchar näringslivets behov

• Behåller arbetsför kompetens i kommunen



Nyföretagande och entreprenörskap

Prioriterade insatser:

• Tillhandahålla god service av hög kvalitet vid kontakt med kommunen

• Verka för en fortsatt stark entreprenörsanda genom att underlätta för befintliga 
företag att verka, och för nya att etablera sig



Nyföretagande och entreprenörskap

Önskade effekter:

• Lätt att starta och driva företag i Essunga

• En fortsatt stark entreprenörsanda



Hur ska strategin förverkligas?

• Dialog och samverkan med näringslivet
• Brytas ner till handlingsplaner och aktiviteter
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Ett aktivt näringsliv och
gott företagsklimat Vision 2040

Möjliggörare Effekter

Läsanvisning: Kartan läses från vänster till höger → med ”leder till” och från höger till vänster ← med ”kräver”.



Tack!
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